
Zmluva 
o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní 

I. dielu monografie Dejiny Prešova 

1.1 Odborný partner: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Osoba oprávnená na rokovanie: 
Číslo účtu: 
DIČ: 
e-mail: 

1.2. Partner: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Osoba oprávnená na rokovanie: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
e-mail: 

uzavretá medzi 

Prešovská univerzita v Prešove 
Prešov, 17. novembra 15 
Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor 
Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor 
7000066503/8180 
SK202098082 
peter.konya@unipo.sk 

Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
ČSOB, a.s. Prešov 
4008549274/7500 
00327646 
2021225679 
primatorka@presov.sk 

I. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s podpísaným Memorandom o spolupráci 
mesta Prešov a Prešovskej univerzity v Prešove a s prihliadnutím na to, že doteraz nevznikla 
nová komplexná vedecká monografická práca o dejinách mesta Prešov, že spoločným 
postupom sa budú vzájomne spolupodieľať na vytvorení monografie Dejiny Prešova, ktorá 
bude rozdelená do dvoch samostatných dielov, z ktorých každý tvorí osobitný celok dejín mesta 
Prešov. Dva diely, dotované rozsahom po l 000 rukopisných strán budú obsahovať dejiny mesta 
Prešov od prvých archeologických nálezov po súčasnosť. Účelom tejto zmluvy je ustanovenie 
práv a povinností zmluvných strán pri vypracovaní prvého dielu monografie Dejiny Prešova. 

II. 

Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej 
činnosti, ktorej výsledkom je slovesné ďielo chránené autorským zákonom, a určenie 
spoločného postupu zmluvných strán a vymedzenie ich vzájomných práv a povinností pri 
vypracovaní odbornej publikácie- prvého dielu monografie Dejiny Prešova (ďalej len "dielo") 
za účelom jeho následného riadneho vydania. 



III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Odborný partner sa zaväzuje vypracovať a zabezpečiť vydanie diela v náklade 3500 kusov 
vo formáte A-4, čierno-biele s farebnou prílohou. Z toho 300 kusov si ponechá ako povinné 
výtlačky, autorské výtlačky, recenzné výtlačky, archívne výtlačky a výtlačky na 
reprezentatívne účely. 

2. Odborný partner odovzdá dielo partnerovi najneskôr do 15. novembra 2017. 
3. Partner sa zaväzuje odbornému partnerovi zaplatiť sumu rovnajúcu sa súčtu autorských 

honorárov a reálnych nákladov na tlač, najviac však 40.000,- eur a to do 30 dní od prevzatia 

diela, pod podmienkou, že výdavok je v súlade s Rozpočtom mesta Prešov 2017. 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu vzájomne písomne informovať 

o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie tejto zmluvy. 

IV. 
Odstúpenie od zmluvy 

l. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia. 
2. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany odborného partnera sa na jej účely rozumie 

najmä omeškanie s vypracovaním diela alebo nevypracovanie diela v zmysle tejto zmluvy. 
3. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany partnera sa na jej účely rozumie najmä 

nezaplatenie sumy podľa čl. III. ods. 4 tejto zmluvy. 
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

zmluvnej strane. 

V. Záverečné ustanovenia 

l. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. 

2. Odborný partner vyhlasuje, že vypracuje a vydá dielo s odbornou starostlivosťou, nie sú 
mu známe prekážky, ktoré by mohli ohroziť, resp. obmedziť plnenie tejto zmluvy 
a zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa na základe dohody zmluvných strán 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 
predovšetkým dohodou. 

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto 
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou sa tiež končí Zmluva o spolupráci 
o spoločnom postupe pri vypracovaní L dielu monografie Dejiny Prešova uzavretá 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
dňa 25. júla 2012 v znení jej Dodatku č. · l uzavretého dňa 8. apríla 2015, a to v súlade 
s článkom 6 ods. 5 tejto zmluvy a z dôvodu podľa jej článku 5 ods. 2 písm. a) 
"nevypracovanie diela v zmysle zmluvy". Zmluva zo dňa 25. júla 2012 sa končí dňa 
30.6.2017. 

7. Odborný partner sa zaväzuje, že finančné prostriedky vo výške 20.000 eur, ktoré mu 
poskytol partner na úhradu autorských honorárov za vypracovanie diela, resp. jeho časti, 
autorského honoráru za zostavenie diela a nákladov spojených s prezentáciou a publicitou 

---------



diela, podľa pôvodnej zmluvy zo dňa 25. júla 2012 vráti partnerovi najneskôr do 
30.6.2017. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, súhlasia s jej 
obsahom, uzatvárajú ju na základe slobodnej , vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod 
nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim 
podpisom. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre odborného partnera a dva 
rovnopisy pre partnera. 

l O. Zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 

V Prešove dňa .~ .. ?..: .. 0. .~(?"- v v 3 1 -05- 2017 
V Presove dna ... .... .... ........... . 

i~~-.-~d;~~-T~~{~~~~-ä~-~ri~ä~~rka mesta Dr. h. c: - ~;~·f:-~6D~·.- P.~tl;"i(ó~~-~~-PhD .. , rektor 
Mesto Prešov Prešovská univerzita v Prešove 

8 
Prešovská univerzita 

v Prešove 
Ul. 17. novembra 15 ~ 080 01 Prešov 
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